
Oponentní posudek bakalářské práce Vlasty Stulíkové: Péče o osoby 
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Téma vzhledem k 
současným potřebám 
oboru 

vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 

Téma vzhledem 
k možnostem 
zpracovatele 

zvoleno 
adekvátně 

téma je příliš 
rozsáhlé 

téma mohlo být širší předkladateli 
chyběla 
možnost 
adekvátně 
téma uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající systémy empirická 
Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký  
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chybějícími 

významnými teoriemi 
s chybějícími 
daty 

Schopnost formulovat 
vlastní 
názory/východiska 

výborná dobrá nejasné vlastní názory/ 
nejasná východiska  

 

Stylistika přiměřená šroubovité 
vyjadřování 

vyjadřování příliš 
hovorové  

 

Gramatika správná s chybami s množstvím chyb  
Úprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná  
Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho 

citací/ citace 
zbytečně dlouhé 

málo citované 
literatury 

 

Využívání zahraniční 
literatury 

přiměřené citací z cizí 
literatury je 
minimum 

citace z cizí literatury 
chybí 

 

Schopnost kriticky 
hodnotit prameny 

výborná dobrá není patrná  

Zpracování přehledu 
pramenů 

správné s menšími 
nedostatky 

se závažnými 
nedostatky 

 

Formulace hlavního 
problému/ výzkumné 
otázky 

jasná není zcela jasná chybí  

Formulace hypotéz 
 
nejedná se o 
empirickou studii 

přiměřená hypotézy se 
překrývají 

hypotézy nejsou 
formulovány 
jednoznačně 

hypotézy 
nelze testovat 

Metody 
 
nejedná se o 
empirickou studii 

zvolené 
adekvátně, 
použito více 
metod 

použita jedna 
metoda, je 
adekvátní 

daly se užít 
adekvátnější metody 

metody 
nejsou 
zvoleny 
adekvátně 

Zpracování dat 
 
nejedná se o 
empirickou studii 

kvantitativní, 
statistické 

kvalitativní kvantitativní, třídění 
prvního stupně 

 

Praktická využitelnost 
výsledků 

vysoká dobrá nejasná  

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn 
částečně 

cíl se nepodařilo 
naplnit 

 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 



Jiné připomínky: 

Jedná se o aktuální a důležité téma. Výběr metody (popis procesu deinstitucionalizace v České 
republice ve srovnání se Švédskem) je vhodný, autorka pokryla hlavní aspekty tohoto procesu 
(historický a demografický kontext, vládní koncepci, legislativu) s adekvátním využitím pramenů a 
vlastním kritickým komentářem. Za velmi užitečné považuji zamyšlení nad pojetím „normalizace“. 

Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji ve zkrácené formě publikovat v sekci Studentských prací 
v akademickém periodiku Fórum sociální práce. 

Za nedostatek považuji nedostatečnou jazykovou korekturu. Např.  str. 14 „okresy zaplatily za služby 
pro osoby s mentálním postižením 3,9 bilionu euro“ (sic!), dále jazykové nehody typu „rozhovory... 
ukázali“ (str. 41), „řiditelka“ (str. 56 a dále), „bývalí pracovník“ (str. 57) a podobně.    

   
Otázky k obhajobě: 
 

(1) Autorka diskutuje výsledky případové studie, kterou uvádí v příloze práce, v popisu 
metodologie (str. 6) však chybí zmínka a způsobu zpracování dat získaných z rozhovorů. 
Prosím o doplnění této informace. 

(2) Proces transformace ústavní péče u nás má proti státům s nepřerušenou demokratickou tradicí 
několik desetiletí zpoždění. Jak můžeme těžit ze švédské zkušenosti? Jakých chyb se můžeme 
vyvarovat?  

(3) Hlavní překážky procesu transformace ústavní péče pro osoby s mentálním postižením u nás. 
 
 
Datum:                     PhDr. Eva Dragomirecká, PhD. 
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